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Zápis  

z jednání komise městské části č.12 Neředín 
ze dne 3.12.2008 

 
 
 
Přítomni: Ing. František Minařík, Petr Polívka , MUDr. Bohumila Gremlicová , Jaroslav Šulc , Jan 
                Kou řil , Mgr. Soňa Vodáková , Kateřina Vařeková , Jaromír Jurtík , Miroslav Bureš  
 
 
Jednání bylo zahájeno v 17,00 hod. Jednání řídil předseda komise ing. František Minařík 
 
 
Program: 

• A. zahájení 
• B. kontrola usnesení z jednání komise dne 5. 11. 2008 
• C. odeslaná pošta 
• D. doručená pošta 
• E. různé 
 

 
K jednotlivým bodům: 
 
 
B. Kontrola usnesení.  
 
 

• D.1. splněno, viz odeslaná pošta C.1. 
• D.8. splněno, viz různé  
• E.2. splněno, viz odeslaná pošta C.2. 
• E.3. splněno, viz odeslaná pošta C.3.  
• E.4. úkol trvá 
• E.5. splněno 
• E.7. splněno   
• E.8. splněno, viz různé  
• E.9. splněno, viz odeslaná pošta C.4. 
• E.10. splněno, viz. různé 

 
 
C. Odeslaná pošta  
 
 

1. odbor majetkoprávní č.j. SmOl/Maj/22/5914/2008/Ji – žádost o sdělení stanoviska 
k odprodeji části pozemku p.č. 429/4  za účelem výstavby nové veterinární nemocnice.  Dle 
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ÚPnSÚ Olomouc se pozemek se nachází v ploše s funkčním zařazením KV – vysokoškolské 
areály. Komise prodej nedoporučuje 

2. odbor vnějších vztahů a informací, Mgr.V.Puhač – požadavek p. Hlaváčka o umístění 
sběrného koše na psí exkrementy v ul. Norská 

3. odbor vnějších vztahů a informací, Mgr.V.Puhač – žádost p. Fialy o spolupráci ve věci řešení 
závady kanalizace na ul. Na Vyhlídce  

4. odbor vnějších vztahů a informací, Mgr.V.Puhač – členka komise MUDr. Gremlicová  se 
obrátila na komisi se žádostí o zkvalitnění dopravy v době svátku Památky zesnulých 

 
D. Doručená pošta  

 
1. MPO - výsledky umístění represivního radaru, výsledky umístění preventivního radaru, na 

vědomí 
2. folklorní soubor Krajina, e-mail, ze dne 20.11.2008 – oznámení termínu Masopustní 

obchůzky v Neředíně /22.2.2009 – 15 hod./ 
3. odbor životního prostředí č.j. SmOl/ŽP/55/14672/2008/Sk ze dne 18.11.2008 – kolaudační 

rozhodnutí, povolení užívání kanalizace a vodovodu žadateli Projektu Pražská, na vědomí  
4. odbor vnějších vztahů a informací, Mgr.V.Puhač e-mail ze dne 13.11.2008 – organizační 

záležitosti 
5. p.M.Bureš, e-mail ze dne 10.11.2008 – koncept dopisu ve věci zkvalitnění dopravy o svátku 

Památky zesnulých 
6. RNDr. Helena Žáková, Dělnická 22, Olomouc, e-mail ze dne 30.11.2008 – žádost o řešení 

dopravy v Dělnické ul. Od křižovatky s ul. U Kovárny směr Okružní ul. Bude postoupeno 
odboru dopravy MmOl  
termín: 7.1.2009 
odpovídá: p ředseda komise 

7. p. Bureš, e-mai ze dne 10.11.2008 – podklady pro doplnění chybějících orientačních tabulí 
s názvy ulic, na vědomí 

8. odbor stavební, č. j. SmOl/OPK/79/5459/Št – rozhodnutí  o povolení opravy stávající 
kanalizace v ul. Gen. Píky, na vědomí 

9. odbor majetkoprávní, č.j. SmOl/Maj/6150/2007/Ji – žádost o sdělení stanoviska k pronájmu 
budovy na parc. č. 1337/1, 1338, 615/19 a  odprodeji části pozemku parc. č. 615/19 
společnosti MERIT GROUP a. s. za účelem zřízení staveniště a vyřešení statické dopravy u 
budovy – KMČ  nemá námitek  
termín: 7.1.2009 
odpovídá: p ředseda komise  

10. odbor majetkoprávní, č.j. SmOl/Maj/6950/2008/Ha – žádost o sdělení stanoviska k odprodeji 
pozemku za účelem stavby RD – ul. Einsteinova, parc.č. 145/1 – nespadá do území KM Č 
č.12 

11. p. Bureš, e-mail ze dne 10.11.2008 – žádost o doplnění termínu svozu bioodpadu. Předseda 
komise projednal s OŽP MmOl. Poslední svoz proveden 12.11.2008 v souvislosti 
s financováním pilotního projektu (kontrola usnesení D.5.) 

 
 
E. Různé 
 

1. členové komise požádali o prořez stromů a keřů na ul. Okružní /směr křižovatka 
Hněvotínská/. U přechodu pro chodce z ul. Družstevní na ul. Stiborova brání porost výhledu 
chodcůia řidičů. Bude postoupeno TSmO cestou Mgr. V. Puhače 
termín: 7.1.2009 
odpovídá: p ředseda komise 

2. jednání se zúčastnili strážníci MPO č. 038 a 182 
3. předseda komise předal materiály do informačních vitrín 
4. velitel služebny MPO Tererovo nám. informoval předsedu komise, že záležitost odstavování 

autobusu na ul. Okružní byla řešena s vlastníkem i řidičem vozidla (kontrola usnesení D.8.) 
5. příprava besedy o bytovém souboru Sladké město 
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Příprava pozvánek, příprava programu, distribuce pozvánek (předběžně do 1.4.2009), 
pozvat příslušné pracovníky MmOl 
termín: 1.4.2009 
odpovídá: p ředseda komise, p. Kou řil 

6. možnost využití počítačů pro činnost komise v jednací místnosti KMČ byla dohodnuta s Mgr. 
V. Puhačem 

 
 
USNESENÍ 
 
Jednání KMČ č.12 Neředín ze dne 3.12.2008 ukládá: 
 
D.6. 
termín: 7.1.2009 
odpovídá: p ředseda komise 
 
D.9. 
termín: 7.1.2009 
odpovídá: p ředseda komise 
 
E.1. 
termín: 7.1.2008 
odpovídá: p ředseda komise 
 
E.5. 
termín: 1.4.2009 
odpovídá: p ředseda komise, p. Kou řil 
 
 
Jednání bylo ukončeno v 18.00 hod. 
 
Příští jednání komise se uskuteční ve středu 7.1.2009 
 
Zapsala: Kateřina Vařeková 
Zpracoval: Ing. František Minařík 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                   Ing . František Mina řík 
                                                                                               předseda KMČ č.12 Neředín 
 
 

  


